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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en
motion av Roger Mogert (S) på remiss som handlar om de
avknoppningar av verksamheter som skett inom Stockholms stad.
I motionen framförs behov av att ett forskningsprojekt startas
för att undersöka effekterna av avknoppningarna i Stockholm.
Motionären hemställer hos kommunfullmäktige om att en
vetenskaplig studie av avknoppningarna beställs.
Inom Södermalms stadsdelsnämndsområde har två
avknoppningar skett under nuvarande politiska majoritet. Dessa
båda verksamheter hade en god kvalitet när de drevs i kommunal
regi och har uppvisat fortsatt god kvalitet i privat regi.
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Förvaltningen anser att det ligger inom kommunstyrelsens
mandat att fatta beslut om stadsövergripande vetenskapliga
studier och föreslår därför nämnden att inte ta ställning i denna
fråga.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen inom
Södermalms stadsdelsförvaltning.

Remissbehandling
Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Roger Mogert (S)
till Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande senast den 17
januari 2014. Motionen har förutom till Södermalm remitterats
till SLK samt till Skarpnäck och Spånga-Tensta
stadsdelsnämnder.

Motionen
Motionen handlar om de avknoppningar av verksamheter som
skett inom Stockholms stad. Vid avknoppningarna har
verksamheter övergått från kommunal regi till drift i privat regi,
där ägandet i de flesta fall övertagits av tidigare
verksamhetsansvarig.
I motionen framförs att det är påkallat att ett forskningsprojekt
startas för att undersöka de positiva effekterna av
avknoppningarna i Stockholm.
Med stöd av motionen hemställer motionären att fullmäktige
beslutar
”Att beställa en ingående vetenskaplig studie av
avknoppningarna, från genomförandet till effekterna, positiva
såväl som negativa”.
Motionen bifogas som bilaga.

Förvaltningens synpunkter
Under nuvarande politiska majoritet har två så kallade
avknoppningar skett inom Södermalms stadsdelsnämndsområde.
Den ena gällde Södermalms hemtjänst där avknoppningen skedde
under år 2008. Den andra avknoppningen utgjordes av Söders
specialteam, en hemtjänstverksamhet för dementa. Den skedde
under år 2010. Efter avknoppningen har denna verksamhet
namnet Söders Demens och Specialteam AB.
Dessa båda verksamheter hade en god kvalitet när de drevs i
kommunal regi och har uppvisat fortsatt god kvalitet i privat regi.
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Bilaga
Motion (2013:70) av Roger Mogert (S) om vetenskaplig
utvärdering av stadens ”avknoppningar”
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